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PROLOG

Primul Imperiu Galactic dăinuise zeci de mii de ani. 
Adusese toate planetele din Galaxie sub o conducere cen-
tralizată, uneori tiranică, alteori binevoitoare, dar întot-
deauna organizată. Oamenii uitaseră de posibilitatea 
oricărei alte forme de existenţă.

Toţi, mai puţin Hari Seldon.
Hari Seldon a fost ultimul mare savant al Primului 

Imperiu şi a dezvoltat în mod complet ştiinţa psihoistoriei. 
Psihoistoria reprezenta chintesenţa sociologiei, era ştiinţa 
comportamentului uman redus la ecuaţii matematice.

Privit ca individ izolat, omul este imprevizibil, dar Seldon 
a descoperit că reacţiile maselor de oameni puteau fi  anali-
zate statistic. Cu cât o mulţime era mai numeroasă, cu atât 
se putea obţine o precizie mai mare. Iar amploarea maselor 
de oameni cu care lucra Seldon era egală, nici mai mult 
nici mai puţin, cu cea a populaţiei întregii Galaxii, care, în 
epoca sa, era de ordinul cvintilioanelor.

Tot Seldon a prevăzut, împotriva oricărei raţiuni şi a 
convingerii populare, că strălucitorul Imperiu, care părea 
atât de puternic, se afl a într-o stare de declin şi decădere 
iremediabile. El a prevăzut (sau a rezolvat ecuaţiile pe care 
le formulase şi le-a interpretat rezultatele, ceea ce, în esen-
ţă, este acelaşi lucru) că, dacă nu se intervenea cu nimic, 
Galaxia avea să traverseze o perioadă de treizeci de mii de 
ani de anarhie şi suferinţă înainte de apariţia altui sistem 
de guvernare unifi cată.
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De aceea, Seldon şi-a propus să amelioreze situaţia şi 
să stabilească un curs al evenimentelor care să reinstaureze 
pacea şi civilizaţia în decursul unui singur mileniu. Cu 
multă grĳ ă, a înfi inţat două colonii de savanţi, pe care le-a 
numit „Fundaţii“ şi, în mod deliberat, le-a plasat „la cape-
tele opuse ale Galaxiei“. Una dintre Fundaţii a fost anun-
ţată public, pe când existenţa celeilalte a fost înconjurată 
de tăcere şi taină. 

Volumele Fundaţia şi Fundaţia şi Imperiul prezintă cele 
dintâi trei secole de existenţă ale Primei Fundaţii, care a 
început ca o comunitate măruntă de Enciclopedişti pier-
dută în pustietatea de la periferia Galaxiei. Periodic, Prima 
Fundaţie s-a confruntat cu crize în care posibilităţile de 
acţiune erau limitate de variabilele relaţiilor interumane 
şi ale tendinţelor socio-economice. Libertatea de acţiune 
apărea într-o singură direcţie certă, iar când se pornea pe 
calea respectivă, se deschidea un nou orizont de dezvol-
tare. Toate acestea fuseseră plănuite de Hari Seldon, care 
murise deja de mult. 

Benefi ciind de cunoştinţe ştiinţifi ce superioare, Prima 
Fundaţie a cucerit toate planetele vecine căzute în barba-
rie. S-a confruntat apoi cu anarhicii dictatori militari care 
se desprinseseră din Imperiul muribund şi i-a învins. A 
înfruntat chiar şi rămăşiţa Imperiului, condusă de ultimul 
său Împărat puternic şi de ultimul său General puternic, 
şi a înfrânt-o. 

Pentru ca după aceea să se confrunte cu ceva ce Hari 
Seldon nu putuse să prevadă – cu puterea copleşitoare a 
unui singur om: un Mutant. Fiinţa cunoscută sub numele 
de „Catârul“ se născuse cu capacitatea de a modifi ca emo-
ţiile oamenilor şi de a le modela gândurile. Duşmanii săi 
cei mai îndârjiţi au fost transformaţi în slujitori devotaţi. 
Armatele nu puteau… nu voiau să lupte împotriva lui. În 
faţa sa, Prima Fundaţie s-a prăbuşit, iar planurile lui Seldon 
au fost parţial zădărnicite.
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Rămăsese astfel misterioasa A Doua Fundaţie, ţinta 
căutărilor tuturor. Catârul trebuia s-o descopere pentru a 
cuceri complet Galaxia. Cei rămaşi loiali Primei Funda-
ţii trebuiau s-o descopere dintr-un motiv complet diferit. 
Unde se afl a însă A Doua Fundaţie? Nimeni nu ştia răs-
punsul. 

Aceasta este, aşadar, istoria căutării celei de-A Doua 
Fundaţii!



Partea I

CĂUTAREA CATÂRULUI

1
DOI BĂRBAŢI ŞI CATÂRUL

CATÂRUL — Aspectele constructive ale regimului Catâ-
rului au căpătat formă abia după prăbuşirea Primei Fundaţii. 
După dezagregarea defi nitivă a celui dintâi Imperiu Galactic, 
Catârul a rămas în istorie drept primul unifi cator al unui spa-
ţiu cu o anvergură într-adevăr imperială. Imperiul comercial 
anterior făurit de Fundaţia învinsă fusese eteroclit şi cu legă-
turi mai degrabă vagi, în ciuda susţinerii imateriale a predicţi-
ilor psihoistoriei. În niciun caz nu se putea compara cu „Uniu-
nea Planetară“ strict controlată de sub conducerea Catârului, 
care la momentul respectiv conţinea o zecime din volumul Ga-
laxiei şi a cincisprezecea parte din populaţia acesteia. Mai ales 
în epoca aşa-numitei Căutări…

ENCICLOPEDIA GALACTICĂ*

Enciclopedia detaliază numeroase alte aspecte despre 
Catâr şi Imperiul său, dar aproape niciunul nu este rele-
vant pentru problema care ne interesează, şi cele mai multe 
sunt oricum excesiv de seci şi plicticoase pentru scopurile 
noastre. Articolul tratează în principal circumstanţele eco-
nomice care au condus la ascensiunea „Primului Cetăţean 

* Citatele reproduse din Enciclopedia Galactică sunt preluate din 
ediţia 116, publicată în anul 1020 E.F. de Enciclopedia Galactică 
Publishing Co., Terminus, cu acordul editurii. 
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al Uniunii Planetare“ – titlul ofi cial al Catârului – precum 
şi consecinţele economice ce au rezultat din aceasta.

Dacă uneori este uşor surprins de viteza incredibilă cu 
care Catârul a ajuns în numai cinci ani la un domeniu vast, 
pornind de la zero, autorul articolului nu-şi trădează sen-
timentele. Dacă după aceea îl uimeşte neaşteptata încetare 
a expansiunii în favoarea unei perioade de cinci ani de 
consolidare teritorială, el îşi camufl ează consternarea.

De aceea abandonăm Enciclopedia şi continuăm pe 
calea noastră şi în scopurile noastre, pentru a examina 
istoria Marelui Interregnum – dintre Primul şi Al Doilea 
Imperiu Galactic – care a urmat după cei cinci ani de con-
solidare.

Din punct de vedere politic, Uniunea Planetară este 
liniştită. Din punct de vedere economic, ea este prosperă. 
Puţini ar dori să schimbe pacea controlului ferm exercitat 
de către Catâr cu haosul care a precedat-o. Este posibil ca 
pe planetele care cu cinci ani înainte cunoscuseră Fundaţia 
să existe un regret nostalgic, dar nimic mai mult. Condu-
cătorii Fundaţiei fuseseră eliminaţi, dacă nu puteau fi  de 
ajutor, sau fuseseră convertiţi, dacă erau utili.

Iar dintre Convertiţi, cel mai util era Han Pritcher, ajuns 
acum general-locotenent.

***

În zilele Fundaţiei, Han Pritcher fusese căpitan şi mem-
bru al Opoziţiei Democratice clandestine. După ce Fun-
daţia se prăbuşise fără luptă în faţa Catârului, Pritcher se 
ridicase împotriva mutantului. Asta până când fusese el 
însuşi convertit…

Convertirea nu fusese cea uzuală, determinată de forţa 
unor idei superioare, iar Han Pritcher o ştia foarte bine. 
El fusese modifi cat deoarece Catârul era un mutant cu 
puteri mentale care îi permiteau să transforme însuşirile 
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oamenilor obişnuiţi astfel încât să-i fi e lui de folos. Totuşi, 
asta îl mulţumea pe deplin pe Pritcher. Pur şi simplu, aşa 
trebuiau să stea lucrurile. Mulţumirea faţă de Convertire 
era chiar primul simptom al Convertirii, dar Han Pritcher 
nu mai era nici măcar curios în această privinţă.

Revenind acum din a cincea sa expediţie importantă 
în nemărginirea Galaxiei din exteriorul Uniunii Planetare, 
veteranul astronaut şi agent de informaţii aştepta cu o ferici-
re de-a dreptul fi rească apropiata audienţă la „Primul Cetă-
ţean“. Chipul lui aspru, cu trăsături parcă dăltuite într-un lemn 
întunecat, fără fi bre vizibile, care nu părea că ar fi  putut 
surâde fără să se fi sureze, nu exprima nimic… însă indiciile 
exterioare nu erau necesare. Catârul îi putea percepe emoţi-
ile lăuntrice, chiar şi pe cele mai mărunte, la fel cum un om 
obişnuit putea zări zvâcnirea unei sprâncene.

Pritcher şi-a lăsat vehiculul aerian la vechile hangare 
viceregale şi a pătruns în palat pe jos, aşa cum cerea eticheta. 
A parcurs mai bine de un kilometru pe calea de acces pustie 
şi tăcută, urmându-i săgeţile. Ştia prea bine că pe numero-
şii kilometri pătraţi ai suprafeţei palatului nu exista niciun 
paznic, niciun soldat, nici măcar un singur om înarmat.

Catârul nu avea nevoie de nicio protecţie. 
Catârul era propriul său paznic, cel mai bun, atotpu-

ternic.
Propriii săi paşi îi răsunau lui Pritcher încetişor în 

urechi, în vreme ce palatul ridica înaintea lui pereţii meta-
lici strălucitori, incredibil de uşori şi incredibil de puter-
nici, cu arcadele îndrăzneţe, exagerate, aproape nebuneşti 
ce caracterizaseră arhitectura fostului Imperiu. Palatul 
se înălţa măreţ deasupra domeniului pustiu şi deasupra 
metropolei aglomerate de la orizont.

Iar în palat se afl a singurul om de ale cărui atribute men-
tale non-umane depindeau noua aristocraţie şi întreaga 
structură a Uniunii Planetare. 
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Uşa imensă şi masivă a glisat lin la apropierea lui Pritcher, 
care a pătruns înăutru. A păşit spre rampa lată şi uşor curba-
tă, care l-a purtat în sus. S-a ridicat cu iuţeală în elevato-
rul silenţios, apoi s-a oprit în faţa uşii micuţe şi simple a 
camerei Catârului, situată în cel mai înalt turn strălucitor 
al palatului.

Uşa s-a deschis…

***

Bail Channis era tânăr şi Neconvertit. Altfel spus, 
structura lui emoţională nu fusese ajustată de către Catâr. 
Rămăsese exact aşa cum fusese plăsmuită de forma origi-
nară a eredităţii lui şi de modifi cările ulterioare aduse de 
mediu. Iar asta îl mulţumea, de asemenea.

Nu împlinise încă treizeci de ani, dar îşi clădise o repu-
taţie extraordinară în capitală. Era chipeş şi spiritual – prin 
urmare, avea succes în societate. Era inteligent şi stăpân 
pe sine – prin urmare, avea succes în faţa Catârului. Şi era 
foarte încântat de ambele succese.

Iar acum, pentru prima dată, Catârul îl convocase într-o 
audienţă personală.

Picioarele l-au purtat pe calea de acces lungă şi scânte-
ietoare care ducea direct la turnurile de aluminiu spongios 
ce fuseseră cândva reşedinţa viceregelui de Kalgan, care 
condusese sub vechii împăraţi, şi după aceea fuseseră reşe-
dinţa prinţilor independenţi de Kalgan, care conduseseră 
în propriul lor nume… pentru ca acum să fi e reşedinţa 
Primului Cetăţean al Uniunii Planetare, care conducea pro-
priul lui imperiu.

Channis fredona încântat în barbă. Nu avea nicio îndo-
ială privind scopul convocării. Evident, era vorba despre 
A Doua Fundaţie! Sperietoarea universală a cărei simplă 
contemplare îl oprise pe Catâr din politica de expansiune 
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nelimitată, determinându-l să îmbrăţişeze o prudenţă sta-
tică. Termenul ofi cial era însă cel de „consolidare“.

Existau totuşi o mulţime de zvonuri, iar zvonurile nu 
puteau fi  oprite. Catârul urma să reînceapă ofensiva. Catâ-
rul descoperise locul celei de-A Doua Fundaţii şi avea s-o 
atace. Catârul ajunsese la un acord cu A Doua Fundaţie şi 
împărţiseră Galaxia între ei. Catârul decisese că A Doua 
Fundaţie nu exista şi avea să cucerească toată Galaxia.

Este inutil să se expună tot ceea ce se putea auzi prin anti-
camere. Nu era nici măcar prima dată când circulaseră ase-
menea zvonuri. Acum însă păreau mai consistente, şi toate 
spiritele libere şi expansive care înfl oreau în timpul războa-
ielor, aventurilor militare şi haosului politic, dar se veştejeau 
în epocile de stabilitate şi pace stagnantă, jubilau fericite.

Bail Channis era unul dintre ele. Nu se temea de miste-
rioasa A Doua Fundaţie, nu se temea nici măcar de Catâr, şi 
se mândrea cu asta. Poate că unii, care dezaprobau pe cine-
va atât de tânăr şi de bine situat, aşteptau încruntaţi ora 
socotelilor cu playboy-ul vesel care-şi trimitea fără sfi ală 
săgeţile ironice la adresa aspectului fi zic şi traiului solitar 
al Catârului. Nimeni nu îndrăznea să i se alăture şi puţini 
cutezau să râdă, dar pentru că nu păţea nimic, reputaţia îi 
sporea pe măsură.

Channis improviză cuvinte la melodia pe care o fredo-
na. Versuri lipsite de sens, cu refrenul: „A Doua Fundaţie 
ameninţă o Naţie şi-ntreaga Creaţie“.

A ajuns la palat.
Uşa imensă şi masivă a glisat lin la apropierea lui Channis, 

care a pătruns înăuntru. A păşit spre rampa lată şi uşor 
curbată, care l-a purtat în sus. S-a ridicat cu iuţeală în ele-
vatorul silenţios, apoi s-a oprit în faţa uşii micuţe şi simple 
a camerei Catârului, situată în cel mai înalt turn strălucitor 
al palatului.

Uşa s-a deschis…




